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Başarı Hikayesi
Endüstri: Kimya ve İlaç
Uygulama: İstifleme Hattı
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 8 140 

Uygulama Geçmişi

Ev ve kozmetik alanında kullanıma yönelik hijyenik ıslak mendiller üreten bir İngiliz üretici, ambalajlama için ıslak mendilleri
sıkıştırma amacıyla kullanılan "İstifleme Hattı"ndaki lineer yataklarda sık sık arıza sorunu yaşıyordu. NSK'nın mühendislik ekibi,
sahayı ziyaret ederek uygulamayı inceledi. Bu sürecin sonunda, mevcut lineer yatakların korozyon ve kimyasal sıvı girişi nedeniyle
sık sık arızalandığı ve bu durumun, gres kaybından dolayı kilitlenmeye ve lineer kızağın içinde korozyona neden olduğu tespit
edildi. İncelemenin ardından mühendisler, standart lineer yatakların, paslanmaz çelik kızaklara ve özel kaplamalı raylara sahip
NSK lineer yataklarıyla değiştirilmesini önerdi. Bu önerinin uygulandığı andan itibaren arıza vakaları önemli ölçüde azaltıldı.
Fabrika bu uygulamadan önce yılda 26 arıza vakası yaşarken NSK lineer yataklarının kullanımı sayesinde bu vakaların sayısı 12 ayda
yalnızca üçe düştü. Böylece arıza vakası sayısında %88 oranında etkileyici bir düşüş elde edildi. Bu sayede şirket lineer yatak,
arıza süresi ve onarım maliyetlerinde kayda değer tasarruflar elde etti.

Temel Bilgiler

•   Islak mendil ambalajlama hattı

•   Korozyon ve gres kaybı nedeniyle kilitlenmeye yol açan
kimyasal sıvı girişi.

•   Ekipman güvenilirliğinin iyileştirilmesi, arızalarda
%88 azalma

•   NSK çözümü, paslanmaz çelik kızaklar ve özel kaplamalı
raylar

•   Daha uzun kullanım ömrü ve minimum bakım gereksinimi

Islak mendil kesme ve istifleme hattı

Değer Önerisi

•   Müşteri, ıslak mendil istifleme hattında çok fazla
arızayla karşılaşıyordu. NSK mühendisleri sahada bir
uygulama incelemesi gerçekleştirdi

•   Arıza incelemesi sonucunda kimyasal sıvı girişi
nedeniyle gres kaybından dolayı kilitlenme oluştuğu ortaya
çıktı

•   Paslanmaz çelik kızaklara ve özel kaplamalı raya sahip
NSK lineer yatakları kullanılarak bir deneme
gerçekleştirildi

•   Deneme, ekipman güvenilirliğinde önemli ölçüde iyileşme
sağlayarak arıza sayısını %88 oranında azalttı.

•   Bu sayede, bakım masrafları kayda değer bir azalma
gösterdi ve verimlilik önemli ölçüde arttı
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Ürün Özellikleri

•   Standart yüksek hız tasarımı

•   Son derece yüksek yük değeri

•   Farklı sınıflarda yüksek hassasiyet düzeyi

•   Kendinden hizalama özelliği: hatalı hizalamaları tolere
eder ve iç yükleri en aza indirir

•    İsteğe bağlı ek özellikler :

•     - K1 uzun süreli yağlama ünitesi

•     - Farklı silici çeşitleri

•     - Yüksek sıcaklık tasarımı

•     - Özel malzemeler ve kaplamalar

•   Sessiz çalışma

•   Çeşitli ön yük kategorileri

NSK Lineer Yatak NHNS serisi

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Rulman Maliyetleri: Yılda 26 lineer
yatak değiştirme

5 754 € Rulman Maliyetleri: Yılda 3 NSK özel
lineer yatak değiştirme

2 791 €

Montaj Maliyetleri: 26 arıza x 30
dakika/arıza

588 € Montaj Maliyetleri: 3 arıza x 30
dakika/arıza

91 €

Üretim Kaybı: 407 €/sa. x 26 x 0,5 sa. 5 291 € Üretim Kaybı: 407 €/sa. x 3 x 0,5 sa. 611 €

Toplam Maliyet € 11 633  € 3 493 


